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SİRKÜLER         İstanbul, 22.08.2016  

Sayı: 2016/155        Ref: 4/155 

 

 

Konu:  

İŞLETME KAYITLARININ (KASA, ORTAKLAR CARİ, STOKLAR VE SABİT 

KIYMETLER) DÜZELTİLMESİ  

 

19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6736 sayılı “Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” ile düzenlenen konulardan işletme kayıtlarının 

düzeltilmesine ilişkin hususlar bu sirkülerimizde açıklanmaktadır.   

 

Kanunun 6. maddesinde düzeltime konu olacak hesap ve işlemler aşağıdaki gibidir: 

 

 İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve 

demirbaşlar, 

 

 Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar (eczaneler için ayrıca özel 

düzenleme yapılmıştır), 

 

 Kayıtlarda yer aldığı işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan 

alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemler. 

 

1. İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN 

EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN DÜZELTİLMESİ 

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), 

işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve 

demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel 

ile bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna (Kasım ayı sonuna) kadar bir 

envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedeceklerdir.  

 

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, 

teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açacaklardır. İşletme hesabı 

esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın 

alınan mal olarak kaydedeceklerdir.  

 

Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde 

sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir.  

 

Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmayacaktır. Makine, teçhizat ve 

demirbaşlar envantere kaydedilecek ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolunacaktır.  

 

Beyan edilen;  
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 Genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden %10 oranı,  

 İndirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden 

tabi olduğu oranların yarısı  

 

esas alınarak katma değer vergisi hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile sorumlu 

sıfatıyla beyan edilecek, tahakkuk edecek vergi beyanname verme süresi içinde 

ödenecektir.  

 

Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer 

vergisinden indirilemeyecektir. Diğer bir ifadeyle kanunen kabul edilmeyen gider şeklinde 

muhasebeleştirilecektir. 

 

Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirilecektir. 

 

Bu emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için 3065 sayılı Kanunun 9. maddesinin (2) 

numaralı fıkrası hükmü uygulanmayacaktır. 

 

Yukarıdaki şekilde bildirilen ve kayıtlara alınan kıymetlerin satılması halinde satış bedeli, 

bunların deftere kaydedilen değerinden düşük olamayacaktır. Diğer bir ifadeyle bu kıymetler 

hiçbir şekilde zararına satılmayacaktır. Satılsa dahi bu zarar vergisel yönden kabul edilmeyen 

bir zarar olacaktır.  

 

Özel tüketim vergisi konusuna giren malları bu kanun kapsamında beyan eden ve alış 

belgelerini ibraz edemeyen mükelleflerin, bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal 

bedeli üzerinden geçerli olan özel tüketim vergisini yukarıda belirtilen beyanname verme 

süresi içinde ayrı bir beyanname ile beyan ederek aynı süre içinde ödemeleri hâlinde bu 

mallar bakımından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinin (3) numaralı 

fıkrası hükmü uygulanmayacaktır. Bu şekilde beyan edilerek ödenen özel tüketim vergisi için 

vergi cezası kesilmeyecektir.  

 

İşlem tesis etmeden önce yayınlanacak genel tebliğin beklenmesinde fayda olacaktır.  

 

2. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN MALLAR 

 

2.1. Genel Olarak 

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil), 

kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, bu Kanunun 

yayınlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna (Kasım ayı sonuna) kadar, aynı nev’iden 

emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen emsal gayrisafi kâr oranını dikkate 

alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek 

suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler.  

Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı 

olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır. Bu hükme göre ödenmesi 

gereken katma değer vergisi,  



 

3 

 

 İlk taksiti beyanname verme süresi içinde,  

 

 izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda  

 

olmak üzere üç eşit taksitte ödenebilecektir. 

 

Yukarıdaki işlemlerin kayıtlara yansıtılması (emsal kâr oranına tespit edilen satış bedeline 

göre düzenlenecek faturanın muhasebeleştirilmesi) işleminde ilgili muhasebe fişinde gerekli 

denkliğin sağlanmasında 689-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı kullanılabilir. Bu 

hesaba yapılacak kayıt vergiye tabi kazancın tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak 

dikkate alınacaktır.  

 

İşlem tesis etmeden önce yayınlanacak genel tebliğin beklenmesinde fayda olacaktır.  

 

2.2. Eczaneler 

 

Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun 

yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura 

düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabileceklerdir. Düzenlenecek faturanın muhasebe 

kayıtlarına yansıtılması işleminde bir önceki maddede açıkladığımız kayıt usulünün izlenmesi 

gerekecektir.  

 

Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan 

katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi 

içinde ödenecektir.  

 

Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyecek, gelir ve kurumlar 

vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır. Diğer bir ifadeyle kanunen 

kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilecektir.  

 

Bu uygulama ile eczanelere avantaj sağlanmıştır. Zira kayıtlarında yer aldığı halde işletmede 

bulunmayan stokları diğer mükellefler her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirerek 

(KDV oranı %18 ise %18’den, %8 ise %8’den fatura düzenleyerek, ÖTV’ye tabi bir ürün ise 

ÖTV de hesaplayarak) kayıtlarından çıkarabilecekken, eczanelere KDV oranı yönünden 

avantaj sağlanmıştır.  

 

İşlem tesis etmeden önce yayınlanacak genel tebliğin beklenmesinde fayda olacaktır.  

 

3. KASA HESABI VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN İZLENDİĞİ 

HESAPLARIN DÜZELTİLMESİ 

 

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2015 tarihli 

bilançolarında görülmekle birlikte  
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 İşletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve İşletmenin esas faaliyet konusu 

dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) 

ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar 

arasındaki net alacak tutarları ile BUNLARLA İLGİLİ DİĞER HESAPLARDA yer 

alan işlemlerini  
 

bu Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (Kasım ayı sonuna kadar) 

vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.  

 

6736 sayılı Kanun ile geçmiş yıllarda düzenlenen ortaklardan alacakların düzeltilmesi 

hususuna dair çok önemli yeni bir yaklaşım getirilmiştir. Bu defa bilançoda ortaklardan 

alacaklar (131 ve 231) ve ortaklara borçlar (331 – 431) hesapları arasındaki net farkın yanı 

sıra ortaklarla ilgili diğer hesaplarda da (örneğin: 136, 195 hesaplar gibi) yer alan alacaklar 

düzeltilebilecektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, ortaktan alacak şirketin esas 

faaliyet konusu kapsamındaki bir işlem neticesinde oluşmuş ise bu kanun kapsamıda 

girmeyecektir. Bu minvalde eğer 120-Alıcılar Hesabında ortağa esas ticari faaliyet 

kapsamında faturalı olarak yapılan bir satış sonucunda oluşan bir alacak varsa, bu alacak bu 

kanun kapsamında silinemeyecektir.  

 

Yukarıdaki şekilde düzeltime konu edilmek amacıyla tespit edilen ve beyan edilen tutarlar 

üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecektir.  

 

Yukarıda açıklandığı şekilde ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup 

edilmeyecek, beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde 

gider olarak kabul edilmeyecektir. Diğer bir ifadeyle söz konusu vergiler ve düzeltilen tutarlar 

kayıtlarda kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilecektir.  

 

Beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.  

 

Bu düzenleme kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları 

nedeniyle 2016 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme 

işlemleri bu düzenlemede öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılacak ve düzeltme 

işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmayacaktır. 

 

Maliye Bakanlığı, bu düzenlemenin uygulanması ile ilgili olarak yılı içerisinde ödenmesi 

gereken vergilerin ödeme sürelerinde değişiklik yapmaya, VUK hükümlerine göre bildirimde 

bulunma zorunluluğu getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye 

yetkilidir. 

 

İşlem tesis etmeden önce yayınlanacak genel tebliğin beklenmesinde fayda olacaktır.  
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Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

6736 Sayılı Kanun 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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